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ABSTRAK
Konsepdesainpengolahangas huang sax dan NOx denganMBE dengan kapasilas 25 % dari 400 MWe
denganejisiensi sax 90% akan dibuat untuk memenuhibaku mutu lingkungan meliputi prosespengolahan,
sistempengolahan.pemilihan MBE, dan penetapan ukuran chamber. Pembahasandilitikberatkan pada
pemilihan MBE dan ukuran bejana (vessel)untuk memenuhikesempurnaanreaksi dan waktu proses.Dari
hasilperhilungan desain untuk menghasilkanpengolahan sax denganejisiensi90% dari 25% dari debit 2,/
x / ff NmJ/jam dapat digunakandUGbuah MBE, arus 500 mAdan tegangan800 kV yang dipasangparalel
dengandiameter vesel3 meterSampai3,4 meter.Pada diametertersebutkecepatangas antara /6,4 sampai
/8,/4 meter per detik, sedangkanuntuk pengolahan 80% dari batu bara berkadar sulfur 0,7% untuk
IllemenuhiBME cukupdiolah 50% dari kapasitas,denganmodulsebanyak4 buah.

ABSTRACT
Conceptual design of sax dan NOx fluegas treatment base on 25% of 400 MWe capacity and 90%
efficiencyreduction of sax ,the electronbeammachinewill be utilized to performed the enviroment quality
standard of air polluton .The technical specification of electron bean, machine,processing systemand
chamberdimension should conformed to the regulatloil. The discussionis focused on the selection of
electron beam machine type and the dimention of radiation vesselfor perfect reaction and exact time
pricessing. Thedesigncalculation is indicataedthat we needtwo electronbeammachnesof500 "IA, 800 kV
instaled in parallel and 3 upto 3.4 metresdiametre, the speed offluegas in the vesselaround 16.4 upto
18.J4 metreper second,80% treatment of0,7% sulphur contentcoalis conform to regulation on emi.vslon00
flue gas environment,and only 50% offlue gas neededto be treated by4 modulars.

PENDAHULUAN

pupuk amoniak Sulfat -Nitrat daTi basil reaksi NHJ
dengan H2SO4clan HN03.

Latar Belakang

Pada tulisan ini disajikan konsep pemilihan
MBE untuk pengolahan SOX clan NOx dengan debit
525 x 103 Nrn3 flam dari basil taping 25%
pembakaran bahan bakar untuk menurunkan emisi
SOx dengan kadar 1500 rng/m3 (ekvivalen kadar
sulfur 0,9%) clan NOx dengan kadar 500 rng/m:',
efisiensi pengolahan SOx sebesar > 90% sedan2
NOx sebesar > 70%. Untuk memenuhi baku mutu
lingkungan clan emisi SOx clan NOx sesuai deng::n
kep Men LH no. Kep. 13fmen LW3f1995 seplJrtl
Tabell.
l

adar emisi SOx dan NOx yang dikeluarkan
oleh PLTV Batubara dapat diturunkan
cara pengolahan menggunakan
berbagai teknologi diantaranya Flue Gas
Desulfurization(FGD) untuk mereduksiemisi SOx
atau Selective Catalitic Reduction (SCR) untuk
mereduksi NOx atau dengan MBE yang dapat
mereduksi keduanya sekaligus (SOx dan NOx).
Dalam skala relatif besar, pengolahangas huang
SOxdan NOx denganradiasiberkaselektron,selain
bisa bekerja secara simultan biaya maupun space
yang diperlukanuntuk Plant relatif lebih murahdan
kecil, sehingga akhir-akhir ini teknologi nuklir
tersebutmulai menjadipilihan, dirnanasecarateknis
tidak lagi dalamskala laboratoriumataupilot, tetapi
mulai masuk pembangunanpada skala komersial
atau industrial seperti di : China, Jepang dan
Polandia.Diantara keuntunganyang dihasilkandari
teknologi ini adalah produk sampingan berupa
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Table 1. Kep Men LH. Baku Mutu Emisi
SOx dan NOx Kep. 13/Men
LH/3/1995.
Emlsl

Baku Mutu

1995

Baku Mutu 2000

SOx

1500 mg/m3

750 mgim3

NOx

1700 mg/m3

850mgim3
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Pemilihankadaremisi ini karenadisesuaikandengan
kondisi kandungan Sulfur dari bahan bakar
terbanyak yang dipakai di industri di Indonesia,
sehinggadengan demikian konsep ini bisa segera
dimanfaatkan,nyataclandibutuhkan.

Dasar Perhitungan Desain

dimana:
a.T (SO2)o = tetap (kadar SO2mula-mula inlet)
(NO2) = kadar NO2 mula-mula (inlet)
D

= dosis radiasi

ljJ

= kelembaban relatif (%)

kl, k2 = tetapan. percobaan

Efisiensi pengolahangas huang SOx dan
NOx dengan MBE ditentukan oleh dosis radiasi
elektronYang diserapdan bereaksidenganmolekul
-molekul dalam gas huang sehingga terbentuk
pasanganN2+,O2+,H2O+,CO2+,clanNi, Oi, N2O.,
COi, CO". yang selanjutnyabereaksijuga dengan
uap air membentukradikal bebasOH., 02H",~, 0.,

T

= temperatur proses (~)

cx.

= kadar amoniak stoichiometry

Berdasar pen~an
percobaanhubunganradiasi
clan efisiensi pengolahandapat ditunjukkan pada
Gambar1.

pembentukan pasangan ion clan radikal bebas ini

akan teerjadi sangat cepat (dalam orde 10"s dt)
akibat proses radiasi ini (hal ini tidak mungkin
dilakukan denganreaksi kirnia biasa ). Selanjutnya
dalam waktu singkat (10.5dt) akan bereaksidengan
SOx dan NOx membentukH2SO4dan HNO) kedua
ion ini karena proses reaksinya sangatcepat, akan
terbentuk dibawah jendela irradiasi elektron.
Selanjutnya kedua atom tersebut dalam keadan
kering bergerak bersama-samaaliran gas, dimana
kecepatanya bergantung pada diameter vessel
(Chamber)berbentuksilinder dan debit daTigasnya.
Dengan menginjeksikan ammoniak NH) kedalam
vessel, maka amoniak juga akan begerak
besama-sama
molekul-molekulgas huang,clanpada
suatu saatyang tepat akan menangkapasamSulfat
(H2SO4)clan asam Nitrat (HNO) Yang telah
terbentuk

dibawah

chamber

clan

bereaksi

membentuk(NH4)2S04 atau (NH4)2S042NH4N04
dalam waktu 0,1-1 detik. Dalam perhitungan
gerakanmolekul dalam chamber,waktu reaksi ini
relatif cukup lama,sehinggapembentukanpupuk ini
dapat diupayakan terjadi di ujung atau di luar
chamber. Dengan demikian dapat dikurangi
terjadinyakorosi pupuk didalamchamber.
Dari uraian diatas jelas bahwa selain dosis

iradiasiprosespengolahanini juga dipengaruhioleh
kadar uap air dan NH) juga daTikadargasbuangnya,
agar tejadi reaksi secaraoptimal. Secaramatematis
efisiensidaTipengolahandapatditulis:

1]NOx =

~~

=k,

(
1 -exp

(kz
D)
'<NO:}:-

)

(NOx)o
daD

17(8°2) = fr (f/J,a, T) + 12 (D,a, T)
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Gambar 1. Energi yang terserap dalam gas
buang.
Dan Gambar 1 untuk mendapatkan "Sox ~ 90%
diperlukan dosis iradiasi (10 kGy) untuk memenuhi
tuntutan disain diatas secara sistematis reaksi
pengolahan gas buang dapat dijelaskan seperti
terlihat pada gambar 2, sebagai berikut : Gas buang
daTi hasil pembakaran yang mengandung SOx clan
NOx terlebih dahulu dibersihkan daTi kandungan
abu terbang melalui BPS dirnasukkan dalam suatu
ruang untuk
dilembabkan clan didinginkan

menggunakanspray cooler, dengan jumlah air
tergantung pada jumlah clan spesifikasi gas buang.2)
selanjutnya gas buang yang sudah bersih clan
abu;lebih lembab clan dingin dialirkan kedalarn
vessel (chamber) untuk
diiradiasi
elektron,
menggunakan mesin berkas. elektron agar terbentuk
pasangan ion clan radikal-radikal bebas yang akan
mempercepat pembentukan reaksi asam sulfat clan
asam nitrat. Bersarnaan dengan itu sebelum terjadi
proses reaksi, diinjeksikan ammoniak (NH3) yang
121
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ikut mengalir bersama gas buang yang telah
didinginkan sehingga pacta saat terjadi reaksi
pembentukanasam sulfat dan asam nitrat, segera
dapat ditangkap oleh ammoniak untuk membentuk
pupuk. Jumlahammoniakyang diperlukantentunya
hamsseimbangdenganproduk asamsulfat dan asam
nitrat selanjutnyaadalahprosespengambilanproduk
sampingdari prosespengolahangasbuangini.
Penjelasanbagaimanareaksi pengolahangas
buang tersebut,telah disampaikanolehparapeneliti
dalam banyak sekali persamaandiantaranyaadalah
diagram reaksi berikut. Bila elektron tenaga tinggi
ditembakkanpacta gas buang yang komposisinya
terdiri dari Nz, °z, NzO, COz, CO maka akan
terbentukpasanganion Nz+, Oz+,NzO+,COz+dan
molekul tereksitasi Ni, Oi, HzO., COi, CO' .
Pasanganion dan. molekul tereksitasiAkan bereaksi
dengan uap cair membentukradikal-radikal bebas
ON",OzN",N°, 0., selanjutnyaradikalbebasini akan

bereaksi dengan SOx dan. NOx membentukasaro
sulfatdan asamnitrat mengikuti diagrambe:ikut : l

+O"/,

NO:
~OH.
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Gambar 2. Skemaproses iradiasi berkas elektron untuk pengolahangas huang.

Gambar3. Prosespengolahan
gashuangPLTU denganMBE.
-
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Selanjutnya asam sulfat clan asam nitrat yang
terbentuk akan ditangkap oleh NH3 yang diinjeksikan mengikuti reaksi :

Untuk memenuhiBME 2000, pada saat ini PLTV
Suralaya masih menggunakanbarn bara dengan
kadarsulphurkurang daTi0,5 % yang mcnghnsilkan
emisi S02kurang daTi750 mg/mJ.
Penggunaanbarn bara dengankadar sulphur
kurang daTi 0,5% sebanyak 9,9 juta ton/tahun
dengan cepat akan menghabiskan cadangan barn

PLTU SURALAYA
Kondisi PL TV Suralaya
PLTV Suralayayang telah dibangundengan
kapasitas 3400 MW adalah PLTV cukup besar
denganpersediaanlahansangatterbatas,sangatsulit
hila akandilengkapidenganfasilitas pengolahangas
huang khususnya dengan teknologi konvensional.
Namun dengan menggunakan MBE masih ada
peluang meski dengan tingkat kesulitan cukup
tinggi.
Penambahanfasilitas instalasi pengolah gas
buang dengan MBE, se!ain PLTU Suralaya
memperolehgashuangyang bersih,PLTU ini dapat
berperan sebagai pendorong pengembangan
impleme:.rtasi
teknologi maju di Indonesiaumumnya
clankhususnyainstitusiriset.
Dalam upaya memenuhi baku mutu
lingkungan kep.Men.LH No. 13/MEN.LH/3/1995,
sepertipactatabel 1 dan mengantisipasiketerbatasan
cadanganbarn bara yang memenuhi baku mutu
tersebut di Indonesia, dibuat studi kelayakan
pengolahangas huang S02 dan NOx denganMBE
agar dapat dipenuhi batas baku mutu ernisi sesuai
dengan kondisi barn bara di Indonesia. Dengan
mengambilkadarsulphur0,53 % -1,53 % kemudian
diolah denganMBE sehingga terjadi pengurangan
S02 danNOx sesuaidenganbatasbaku ernisiseperti
pada tabel I. Batu bara dengankadar sulphur0,7 %
adalahbarnbara denganjumlah cadanganterbanyak
di Indonesia,oleh karenanyastudy kelayakanakan
dikonsentrasikan
padakadar sulphur 0,7%.

bara dengankualitas tersebutdi Indonesia,karena
jumlahnya kurang daTi 10% daTijurnlah cadangan
barn bara nasional.(36 Milyar ton), sementara
jenis
batubara ini yang punya peluang untuk diexport.
Padasaatini exportbarnbara telahmencapai40 juta
ton/bulandaDselalunaik sepertiterlihatpada Tabel
2. Kondisi ini yang menyulitkan operasi PLTV
Suralayadimasadepan, oleh karenanyapemakaian
barnbaraharussegeraberpindahmenggunakan
jenis
barn bara dengankadar sulphur lebih 0,5 %, yang
jumlahnya jauh lebih banyak (lebih daTi 90%).
Konsekuensinya, agar tidak melanggarBME 2000
ini, PLTV Suralaya hams dilengkapi dengan
peralatansistem pengolahanSO2dan NOx, untuk
menurunkankadar emisi SO2sesuaidengankondisi
kadar sulphur yang digunakan.
Peralatanyang
ditambahkanperlu disesuaikandenganternpatyang
tersedia, biayanya murah, aman serta tidak
menimbulkanlimbah ataumasalahbarn.
Tabel 2. Keriteria desain pengaruh SOl dan
NOx denganMBE
Parameter

proses
Efisiensi
Dosis
Temperatllr
Kenaikan

Simbol

Nilai

17(%)

80% .90%

D (Gy)

4,5 Kby-12 Kby

I (OC)
/). Rh (OC)

60°C -80°C
8 °C -12 °C

Kelembaban
Kecepatan gas

v

5 mtdt -10

Energi berkas

E

500 keY -1000

Arus berkas

I

mtdt
KcV

> 10OmA--

Kapasitas gas huang PL TV Suralaya
PLTU Suralaya dengankapasitas3400MW
terdiri dari 7 (tujuh) unit pembangkitlistrik, rnasingmasing400MW pada unit 1,2,3 dan 4 dan 600 MW
pada unit 5,6 daD7, PLTU ini menghabiskan
bahan
bakar barn bara sebanyak170 ton /bari pada unit
pembangkitberkapasitas400MW dan 225 ton/hari
pada unit pembangkit dengan kapasitas 600MW.
SecarakeseluruhanPLTU Suralaya menghabiskan
bahan bakar barn bara rata-rata sebanyak27000
ton/hariSpecificFuel Consumtion(SFC)0,42 % kg!
K'vh, rnaka dalam setahun rata-rata akan
menghabiskanbarn bara sebanyak9.855.000 ton.
SISTEM MODUL UNTUK PENGOLAHAN GAS
BUANG PLTU BATUBARA KAPASITAS BESAR DENGAN
MESIN BERKAS ELEKTRON
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Gas Buang Hasil Pembakaran Batubara Di
Suralaya
Gas buang yang dihasilkan bahan bakar barn
bara pada saat keluar daTi boiler memiliki
temperatur t=352° C dengan debit 2,1 juta Nm3/ jam
/ unit pada unti 1,2,3 clan 4 clan 3,1 5 juta
Nm3/jam/unit pada unit 5,6 clan 7. Komposisi gas
buang terdiri daTi berbagai molekul yang nilai
fraksinya tergantung jenis barn bara clan kadar

sulphur didalamnya.Bila pilihan instalasimenggu123
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nakanteknologi MBE, maka perbedaannilai fraksi
daTi komponen-komponengas huang ini akan
mempengaruhiproses pendinginan clan efektifitas
radiasi elektron didalam sisteminstalasipengolahan
gashuangdenganMBE. Kadar abuyangjurnlahnya
cukupbanyakmenjadifaktor gangguanutamadalam
prosespengolahanini, oleh karena itu kadar abu
hamsdibersihkanterlebih dahulusebelumdilakukan
pengolahanS02 clan NOx. Selain itu kondisi
temperaturgas huang yang terlampau tinggi clan
kadar uap air yang rendahakan mempersulitproses
terjadinya reaksi termokirnia clan tidak bisa
menyediakan cukup uap air untuk membentuk
radikalbebasyang sebandingdenganernisiS02 dan
NOx untuk membentukasarnsulfat clanasarnnitrat.
Sebagaiupaya utarna dalam prosespengolahangas
huangdenganMBE adalah rnenurunkantemperatur
gashuang sampaimencapaikondisi proses600 C 800C dengankenaikankelembaban8% -12%. Bila
telah mencapaikondisi ini, gas huang siap diolah.
Dari datadi PLTU Suralayatemperaturgas sebelum
rnasuk Electrostatic Precipitator(ESP), temperatur
telah di turunkansampait = 1400C dan saatkeluar
daTiESP temperatumya1380C, kondisi ini belum
memenuhikondisi reaksi termokirnia yang diperlukan, oleh karenanya perlu diturunkan lagi sampai
mencapai-70 °c.

PENERAPAN
OLAH GAS

UNTUK PENGMBEBUANG
, PLTU

KAPA-

SITAS BESAR
Pengolahan Gas Buang Di PLTU Suralaya
Dalam upaya memperhatikanke1}ersihan
clan
dampaklingkungan PLTU Suralayasecarabertahap
telah menanganiemisi gas huang basil pembakaran
batu bara. Pada tahap pertama penanganangas
buangdilakukan denganmemasangESPyang dapat
menurunkan kadar abu sampai 95 % sehingga
sisanyayang terbang ke udara hanya tinggal 5%.
Cukup rendah di banding baku mutu yang
ditetapkan.
PLTV Suralaya berharappada tahap kedua
dapat mengolah emisi S02 dan NOx, bila PLTV
tersebut mulai memanfaatkanbatubara dengan
kadar sulphur di atas 0,5% yang mengakibatkan
keluarnya emisi S02 diatas BME 2000, untuk
memenuhiharapan tersebut, pada saat ini telah
dilakukan studi kelayakan untuk pembangunan
instalasinyapaling lambatpadataboo2005.
Berdasarkan basil studi kelayakan, secara
teknis pengolahansecara konvensionalmenggunakan FGD (Flow gas desulphurisation)clan SCR
(Selectivecatalitic reduction)Ul'tuk mereduksiemisi

S02 clan NOx tidak mungkin digunakan, karena
kedua teknik ini memerlukan lahan yang sangal
luas, sementara lahan di PL TV Suralaya tidak

tersedia.
Peluang yang mungkin tinggal menggunakan
MBE dengan teknik kontruksi bertingkat dengan
kapasitas pengolahan terbatas (50%-60%). Sedang.
kan secara ekonomi biaya pengolahan menggunakan
MBE relatif lebih murah dibanding konvensiona~I
sekaligus ada beberapa keunggulan lain diantaranya:I
.Proses

terjadi secara serentak (S02 clan NOx)

.Proses

terjadi dalam keadaan kering tidak acia

limbah
.Menghasilkan
produk samping berupa PUPUl
yang bernilai ekonorni
.Harga

peralatan cenderung semakin murah

Penerapan MBE Untuk Pengolahan Gas

Buang
Pengolahan Gas Buang SO2 clan NOx dengan
Mesin Berkas Elektron (MBE) sebagai salam
pengo1ahan gas buang SO2 clan NOx dioperasikan
dengan memanfaatkan radiasi e1ektron pada dosis
tertentu antara 4.5 kgy -10 kgy.
Tingkat dosis radiasi ini' dicapai dengan
mengatur parameter terkait daTi MBE (sebagai
subyek) clan kecepatan gas buang (sebagai obyek).
Parameter MBE yang terkait adalah Energi (E), daD
ares berkas elektron (1), selain itu adalah
kemampuan serapan material terhadap energi
elektron (1]). Pada bahan yang sarna (gas buang
PL TU Batu Bara), nilai 1]sarna. (1] bukan parameterI
yang bisa diatur).
Energi elektron (E) semakin besar, penetrasi
semakin besar berarti energi yang diserap sernakin
I
kecil, karenanya dosis semakin kecil. Namun untuk
E semakin kecil karena energi yang diserap besar
maka penetrasi mengecil, hal ini mengakibatkan
banyak energi elektron yang hilang pada saat
menembus window primer clan sekundair serta udara
antar window. Sehingga tidak ada lagi elektron yang
bisa mengenai gas huang, maka dalam penerapan
MBE untuk pengolahan gas buang energi elektron
dipilih antara 300 KeV -1000
KeV yang setara
dengan pembangkit tegangan tinggi DC 300 KV1000 KV. Lazimnya digunakan MBE dengan energi
800 KeV seda.'1gkanarusnya bisa dipilih sebesar
I

I

mungkin.
Wa1aupun tetap harus memperhatikan harga
MBE clan status teknologi MBE yang telah dicapai
saat w, berdasar informasi, MBE yang telah tersedia

--
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di pasaran adalah 1 MBE denga:n 1 DC High
Voltage 800 KV, 2 akselerator 400 mA/500 mA.
Dari aspek gas huang sebagai target,
parameter yang berpengaruh adalah kecepatan,
dimana kecepatan sernakin rendah dosis sernakin
tinggi. Namun karena waktu reaksi pembentukan
pupuk terjadi antara 0,1 detik -1 detik. Dengan
lebar window antara 1,5 -1,6 m. Maka kecepatan
tidak boleh terlampau rendah agar pupuk tidak jatuh
di bawah window. Namun juga tidak boleh terlalu
cepat, agar tidak timbul rnasalah dalam panjang
vessel rnaka kecepatan dipilih antara 5 m/dt -10
m/dt parameter ini yang digunakan untuk
menentukan ukuran vessel berkaitan dengan besar
debit gas huang.
Faktor lain yang berpengaruh terhadap reaksi
adalah kondisi proses thermokimia, yak1ii temperatur
dan kelembaban (kadar air), sedangkan kondisi
stoichiometri NH3 berfungsi untuk menangkap asam
sulfat dan asam nitrat yang terbentuk dari basil
proses reaksi themokimia dari S02 Temperatur

semakin rendah dengan kelembaban semakin tinggi ,
proses themokimia pembentukan asam sulfat daTi
S02 semakin baik. Namun karena temperatur gas
keluaran daTi ESP masih terlampau tinggi antara 130
-140°C, maka pacta debit gas buang cukup besar
seperti PLTU Sura1aya diperlukan sistem pendingin
yang sangat besar dengan jumlah air sangat banyak
bila di inginkan temperatur gas mencapai temperatur
kamar, selain itu bila temperatur sangat rendah
dengan air yang ditambahkan terlampau banyak
mengakibatkan pupuk itu akan bersifat basah, ini
clan memunculkan problem barn di pasta proses.
Khususnya terhadap emisi gas bersih clan proses
pengambilan pupuk karena terlampau lengket, maka
temperatur di pilih antara 60°c -BO°c dengan
kenaikan kelembaban B% -12%
adalah kondisi
optimal dalam pemakaian MBE untuk pengelolaan
gas buang S02 dan NOx. Secara urnum keriteria
penerapanMBE untuk pengolahan gas buang seperti
terlihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Hubungan kapasltas PLTU,deblt gas huang, prosentasi pengolahan (%) Dan jumJah
moduilakselerator pada kadar sulphur 0,7 % denganefislensi removal 802 80 %.

DayaPLTU
MWe

Debit
(m3/jam)

1,2,3 clan 4

400

2.1 x 106

5,6,7

600

3.15 X 106

Unit

Jumlah
Modul

Jumlah
akselerator

Angka
keamanan

50%

4

8 buah

1,45

50%

6

12 buah

1,45

Kapasitas
Pengolahan

Gambar 4. Bentuk Sistemmodul pengolahgashuang SOx daD NOx dcnganMBE
PENERAPAN SISTEM MODUL UNTUK PENGOLAHAN GAS
BUANG PLTU BATUBARA KAPASITAS BESAR DENGAN
MESIN BERKAS ELEKTRON

Rukijatmo, dkk.

125

:r~
"'\
L
~

ISSNL~!l:llitl

Volume3, Nomor 1, Oktober2003

Pemilihan Model

Implementasi Modol

Sepertitelah disebutkanpada Tabel 3 untuk
memenuhi BME 2000, kadar sulphur barn bara
sangatmenentukanbesarpresentasegasbuangyang
hams diolah. Pada kadar sulphur 0,53% dengan
emisiS02 924 mg/mJ, untuk memenuhiBME 2000
gasbuangyang diolah cukup 25 %, sedangkanbila
kadar sulphur0,7 % denganemisi S02 1200 mg/mJ
diperlukan pengolahan 50%, clan untuk kadar
sulphur 1,54 % maka gas buang yang hams diolah
90%.

Imp1ementasi modul tidak harus dilaksanakan
satu persatu secara 1engkap, tapi bisa dibual
kombinasi sejauh parameter proses rnasih di penub\
salah satu parameter proses yang penting ada!aI
kondisi thermokimia dimana temperatur gas harus
600 C -800 C sedang ke1embabannaik 8 % -12 ~
untuk itu spray cooler mernainkan peran utama
sehingga ukuran rnaupun debit air harus di sesuaikan
dengan debit gas yang diolah. Model implementasi
modul, untuk sistem I modul, 2 modul, 3 modul clan
4 modul sem 6 modul dapat dilihat pada Gambar 5.

Batu bara di Indonesia berkadar sulphur
antara 0,1 % sampai 1,54 %, dengan jumIah
cadangan terbanyak berkadar sulphur 0,7 %, seperti
terlihat pada tabel 2, diperkirakan jumIah batubara
yang berkadar sulphur antara 0,5 -0,7
hampir
mendekati 90%, sedang sisanya 1O % berkadar
sulphur dibawah 0,5 % clan 40 % diatas 0,7 %.
Mengingat cadangan barn bara 36.5 milyard ton,
rnaka 50 % dan cadangan mencapai 18,5 milyar ton
yang berkadar sulphur antara 0,5% sampai 0,7%,
cukup untuk dijadikan
pertimbangan dalam
pemilihan kapasitas intalasi.

Mengingat keterbatasanarus berkas MBE,
perlu dipertimbangkan ukur.ln. vessel. PLTU
Suralaya dengan kapasitas 400 MW yang
menghasilkandebit gasbuang2.1 juta Nm3/jam,clan
pada kapasitas 600 MW debit gas buang yang
dihasilkanadalah3,15juta Nm3/jam,denganjumlah
debit sernacamini tidak mungkin diolah dengan1
(satu)vessel.karenaukurannyamenjadisangatbesar
pada kecepatan yang rnemenuhi kriteria desain
seperti pada Tabel 3. Pada pilihan ini energi
eklektron yang diperlukan sangat besar, dengan
daya(power)sangatbesarpula. Dalam hal ini belum
ada MBE yang sesuai,sebaliknyabila vesel dibuat
dalam ukuran kecil diperoleh kecepatan sangat
besar, diperlukan arus sangat besar agar dosisnya
dipenuhi. Dalam hal ini MBE yang memenuhijuga
belum ada (selain ukuran vessel menjadi sangant
panjang , kurang sesuai kondisi setempat)maka
satu-satunyajalan sistem harus dibagi menjadi
modul-moduldengandebit 300 ribu Nm3/dt(sesuai
ketersediaan
MBE).
Dengan ukuran debit tiap modu1 ini cukup
diolah dengan 1 MBE dengan spesiflkasi 2
akselerator400 mAt 1 DC high voltage 800 KV.
Denganvesselukuran2.5m x 4.5m x 13myangakan
menghasilkanefisiensi removal 11 802 = 80 %.
Denganpersyaratankondisi thermokimiadipenuhi.
Dengan batu bara berkadar sulphur maksimum 0,7 %, maka debit gasbuangyangharusdiolah
sebanyak50 % untuk itu parameterpengolahanyang
hamsdipenuhisepertiterlihat sepertiTabel3.
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Gambar5. Diagramsistem4 daD6 Modul.

Perkiraan Biaya
Berdasar Gambar 5 model modul di alas
biaya kontruksi pengolahan maupun lahan ti~ak
merupakan kelipatan daTi jumlah modul karem
yang bertambah jumlah akselerator saja, sementan
yang lain perubahannya relatif kecil seperti contoh
pacta kontruksi pelindung (shielding) panjani
dinding maupun tinggi tidak berubah, hanya lebar
yang sedikit berubah, demikian juga instrumentasi
yang berbeda hanya jumlah sensor. Sedangkan biaya
spray cooler perubahannya sebanding dengan
volume debit, yang akan dibagi dalam diameter daD
tinggi. Oleh karena itu biaya investasi dapal
perkirakan, semakin besar kapasitas, sen1akinkecil
beaya per KW, untuk 1 modul dengan debit 300 x
103 m3/jam yang ekuivalen 55 MW diprkirakan
beaya US$ 175/KW -200/KW
dengan 25 0/.
diperkirakan cukup us$150/KW -uss
175/KW
sedang untuk 50% diperkirakan US$ 120/KW -USS
1261

l50/KW besamyatergantungtingkat kesulitandan
kondisinya. Dengan kondisi yang ada di PLTV
Suralaya,biaya untuk 1 modul diperkirakanUS$ 10
juta, sedrngkan untuk 4 modul diperlukan biaya
sebesarUS$ 35 juta clanuntuk 6 modul diperkirakan
US$ 45 juta, beayayang lebih pasti dapatdihitung
setelahdetail desaindibuat.

KESIMPULAN
Dari basil perhitungan berdasar mekanika
fluida (medium kontinu) clan efek irradiasi elektron
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-Efisiensi pereduksian?
-Bagaimana kalau energiditurunkan?
-Bagairnana hila tidak ditambahNH3?
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PENERAPAN SISTEM MODUL UNTUK PENGOLAHAN GAS
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Rukijatmo
-Dalam sistemyang ditinjau ini efisiensinya80%.
-Untuk sebuahmodul ada hubungan/konfigurasi
tertentu:
.bila energidiperbesarefisiensimaksimurn90%
selebihnya energi akan terbuang ke dinding
tabungproses.
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.bila energi terlalu kecil energi akan habis di
windowatau efiseinsimenurun.

Sutadi

-Bila tidak ditambah NH3 tidak terjadi proses
pembentukanpupuk akan terbentuk asam sulfat
clanasamnitrat yang bersifatkorosif.

-Sesuai denganjudul makalah,bagaimanateknis
pelaksanaan pengolahan gas buang PLTU,
meliputi energiclanarus berkaselektron dan laju
aliran gas buangyang dikenaiberkaselektrondan
berapa laju reduksi gas SOx clan NOx yang
dihasilkan.

Dwi Wahini N.
-Mohon dijelaskan lebih lanjut yang dimaksud
dengansistemmodulo

Rukijatmo

-Secara

perhitungan tekno ekonorni, gas b':lang

dengan kandungan Sox mnimal berapa yang
menguntungkan
bila diolah denganMBE.
Rukijatmo
-Sebuah moduJ terdiri dari satu tabung proses dan
dua buah akselerator termasuk tegangan tingginya, termasuk kelengkapan pendukungnya.

-Reduksi SOx 80% -90% sesuai rancangan, agar
dipenuhi haku mutu emisi SOl. Sedang Nox
reduksi rugi antara 20% -60% tergantung dosis.
Reduksi NOx tidak menjadi prioritas karena emisi
NOx-nya sudah memenuhi baku mutu. Setelab
pengolahan gas buang energi elektron habis waktu
menumbuk partikel-partikel elemen gas buang
menjadi radikal bebas, untuk bereaski membentuk
HzSO4 daD HNO31 sedang laju aliran gas tetap
hanya dipengaruhi grafitasi khususnya setelah
menjadi senyawa berat pemisahan pupuk.

-Secara ekonomis biaya operasi/investasi sistem
ini akan tertutup oleh basil produksi pupuk bila
kadar Sox yang diolah lebih clari 3%.
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